Zadania na 5.05.2020 - wtorek
Witam. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o ssakach Człowiek to tez ssak.
ŚWIAT ZWIERZĄT – SSAKI
Temat dnia: Ssaki. W jaki sposób ssaki opiekują się swoim potomstwem? Powtórkowy zawrót
głowy.

Zabawy na powitanie.
1.Chodź na czworaka jak kot, wyginaj grzbiet, skradaj się, wydawaj kocie odgłosy. Możesz
naśladować znane Ci zabawy kota.
2.Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Tańczące dłonie”. Pokazuj to co powiem. Warunkiem
jest, aby obie dłonie jednocześnie wykonywały dokładnie takie same czynności:
–
–
–
–
–
–

strzepujemy krople wody
gramy na pianinie
machamy Bratkowi na powitanie
lepimy plastelinę
otwieramy i zamykamy dłonie
gładzimy kota itp.

Zapraszam do nauki

1.Wprowadzenie do tematu
Ssaki – obejrzyj z uwagą film https://www.youtube.com/watch?v=ljHL_gC-OuU
Myślę, że po obejrzeniu tego filmu ,wiecie co to są ssaki.

2.Cechy charakterystyczne ssaka, różnice między ssakiem a ptakiem (podręcznik, cz. 3,
s. 71)
Odczytajcie tekst informacyjny zamieszczony w podręczniku. Porozmawiajcie z Rodzicami na temat
charakterystycznych cech ssaków. Jakie są różnice między ssakiem a ptakiem? Ułóżcie krótką notatkę
na temat ssaków i zapiszcie ją w zeszycie do przyrody. Możecie skorzystać z mojej notatki;
Ssaki to zwierzęta należące do kręgowców. Charakteryzują się głównie występowaniem gruczołów
mlekowych u samic, obecnością owłosienia oraz stałocieplnością. Są żyworodne. Oznacza to, że
młode osobniki rozwijają się w ciele matki, a po przyjściu na świat karmione są jej mlekiem.
Wyjątkiem są dziobak i kolczatka. Ssaki mają bardzo dobrze rozwinięty słuch i węch oraz system
nerwowy i korę mózgową. Wszystkie ssaki oddychają za pomocą płuc.

3.Oglądanie filmu „Zwierzęta – matki i ich dzieci”
(https://www.youtube.com/watch?v=dHrmiWdWpe0)
Jakie są relacje między matką a potomstwem wśród ssaków?

4.Czytanie tekstu informacyjnego oraz próba odpowiedzi na pytanie – jak ssaki opiekują się
potomstwem? (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 73)
Przeczytajcie tekst informacyjny zamieszczony w podręczniku .Czy już wiecie w jaki sposób ssaki
opiekują się swoim potomstwem. Porozmawiajcie o tym z Rodzicami.
5.Wiosenne narodziny ssaków (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 73)
Odpowiedź na pytanie z ćw. 2 zapiszcie w zeszycie do języka polskiego.
6.Cechy młodych ssaków umożliwiające przetrwanie dzieciństwa (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 73)
Odpowiedź na pytanie z ćw. 3 zapiszcie w zeszycie do języka polskiego.
7.Czytanie ze zrozumieniem (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 49)
Przeczytajcie samodzielnie kolejne informacje i dopasujcie je do odpowiednich zdjęć, właściwie
kolorując kółka:
– słoń – kolor pomarańczowy
– małpa – kolor zielony
– hipopotam – kolor niebieski
– kangur – kolor fioletowy.
8.Przykład ssaka – człowiek (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 49)
Samodzielnie zapiszcie krótką informację, na temat tego, w jaki sposób człowiek opiekuje się swoim
potomstwem.
9.Części mowy (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 50)
Odczytajcie wyrazy umieszczone w ramce, a następnie wpiszcie je w odpowiednie miejsca w tabeli:
– rzeczowniki: nocek, nietoperz, skrzydła
– czasowniki: pływa, służy, oczyszcza
– przymiotniki: niezwykły, odpowiedni, zagrożony
– liczebniki: setny, jeden, trzeci.
10.Dziobaki i kolczatki jako ssaki jajorodne (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s.
50)
Odczytajcie ciekawostki dotyczące ssaków jajorodnych: kolczatki i dziobaka, a następnie odpowiednio
podpiszcie ilustracje.
11.Rekordy wśród ssaków (podręcznik, cz. 3, s. 73)
Odczytajcie ciekawostki o rozmaitych rekordach wśród ssaków.
Pora na odpoczynek. Możesz zjeść drugie śniadanie lub podwieczorek. Pamiętaj o piciu wody!
Matematyka
W ramach powtórkowego zawrotu głowy rozwiąż zadania. Pracuj samodzielnie.
Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, s. 43, s. 44, s.45

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 2, s. 45
Liczba dzieci: 18

Liczba dziewczynek: 18 : 3 = 6
Liczba chłopców: 6 ∙ 2 = 12
Kwiatki zasadzone przez dziewczynki: 4 ∙ 6 = 24
Kwiatki zasadzone przez chłopców: 3 ∙ 12 = 36
Razem: 6 ∙ 4 + 12 ∙ 3 = 24 + 36 = 60
Odp.: Dzieci zasadziły 60 kwiatków.

Pozdrawiam

